
 

 

  

१४ वर्षाच्यष मुलषसोबत गुजरषचष ड्र ोन ननर्ममतीचष करषर 

दरवर्ी आयोजजत होणष-यष वषयब्रंट गुजरषत जषगततक पररर्देत अनेक बड्यष कंपन्यष आणण गुजरषत सरकषरमध्ये 

करषर होतषत. 
 

यषवर्ी वषयब्रटं गुजरषतमध्ये एक अनोखी घटनष घड्ली. ज्यषची सवात्र चचषा आहे. यष पररर्देत सहभषगी झषलेल्यष 

एकष १४ वर्षाच्यष मुलषने गुजरषत सरकषरबरोबर ड्र ोन ननर्ममतीचष तब्बल ५ कोटी रुपयषंचष सषमंजस्य करषर केलष 

आहे.  
 

हर्ावर्ान झषलष असे यष मुलषचे नषव आहे. गुजरषत सरकषरच्यष नवज्ञषन-ततं्रज्ञषन नवभषगषने त्यषच्यषसोबत ड्र ोन 

ननर्ममतीचष करषर केलष आहे. हर्ावर्ान यदु्धभूमीवर शत्रूने पेरलेली भूसुरंुग शोरू्न ती ननकषमी करणषर ेड्र ोन 

नवकजसत करणषर आहे. 
 

आपल्यष नबझनेस प्लषनसह सहभषगी झषलेल्यष हर्ावर्ानने ड्र ोनचे तीन नमूने बनवले होते 

 

 

 

देशभरषतील सवा शषळषमंध्ये इगं्रजीचष तषस सक्तीचष करण्यषची णशफषरस 

देशषतील सवा मषध्यनमक शषळषंमध्ये इगं्रजी हष नवर्य बरं्नकषरक करषवष आणण देशभरषत प्रत्येक भषगषत सरकषरी 

इगं्रजी शषळष सुरु करषवी अशी महत्त्वपूणा णशफषरस णशक्षणनवर्यक सनमतीने पंतप्रर्षन नरेंद्र मोदींकडे् केली आहे. 

 

णशक्षण नवभषगषतील सतचवषंची एक सनमती नेमण्यषत आली होती. यष सनमतीने देशभरषतील रषज्यषशंी चचषा करुन 

एक अहवषल तयषर केलष आहे. यष अहवषलषत कें द्र सरकषरलष देशभरषतील प्रत्येक शषळेत सहषवी इयते्तच्यष पुढे 

इगं्रजी नवर्य बरं्नकषरक करण्यषची णशफषरस केली आहे.  
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यषणशवषय प्रत्येक जजल्यषत गट पषतळीवर सरकषरतफे इगं्रजी मषध्यमषची शषळष सुरु करषवी असेही यषत म्हटले 

आहे.  
 

सनमतीने कें द्र सरकषरलष आणखी कषही णशफषरसी केल्यष आहेत. यषमध्ये णशक्षणषची गुणवत्तष तपषसण्यषसषठी 

दरवर्ी थड्ा पषटी ऑड्ीट करषवे असे म्हटले आहे.  
 

आठवी इयते्ततील नवद्यषर्थयषांनष कररअरनवर्यी योग्य ननयोजन करतष यषवे यषदृष्टीने त्यषचें समुपदेशन आणण कल 

चषचणी घ्यषवी असे यष सनमतीचे म्हणणे आहे.  
 

यषणशवषय देशषतील प्रत्येक जजल्यषमध्ये कौशल्य नवकषस कें द्र सुरु करषवे. २५ टक्क्यषंपेक्षष जषस्त ग्रषमीण 

लोकसंख्यष आणण अल्पसंख्यषंक असलेल्यष जजल्यषंमध्ये हे कें द्र सुरु करषवे असे यष सनमतीने म्हटले आहे.  
 

 देशषतील सवोत्तम ५० महषनवद्यषलयषंनष अणभमत नवद्यषपीठषचष दजषा देऊन त्यषंनष शकै्षणणक, आर्थथक आणण 

प्रशषसकीय स्वषयत्ततष द्यषवी. यषणशवषय प्रत्येक नवद्यषपीठषंमर्ील अभ्यषसक्रमषचष दर तीन वर्षांनी आढषवष घ्यषवष 

असे यष सनमतीने म्हटले आहे. 
 

 

 

स्पषइसजेटचष बोइगंसोबत २०५ नवमषनषंसषठी करषर 

स्पषइसजेट ही कंपनी बोइगंकडू्न २०५ नवमषने खरदेी करणषर असून त्यषसषठी १,५०,००० कोटी रुपयषंचष 

करषर करण्यषत आलष आहे.  
 

भषरतीय हवषई वषहतूक के्षत्रषतील मोठ्यष सौद्यषंपकैी एक सौदष म्हणून यष व्यवहषरषकडे् पषनहले जषत आहे. 
 

नवी नवमषने २0 टके्क कमी इरं्नषवर चषलतील. त्यषतून कंपनीलष खचा कपषत करण्यषत मदत होईल. 
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गुजरषतने पनहल्यषंदषच पटकषवले रणजीचे नवजेतेपद 

रणजी करडं्क स्परे्च्यष अंततम फेरीत गुजरषतने मुंबईवर पषच गड्ी रषखून नवजय नमळवलष आहे. कणार्षर पषर्थथव 

पटेलच्यष १४३ र्षवषंच्यष जोरषवर गजुरषतने मुंबईच्यष ३१२ र्षवषंचष यशस्वी पषठलषग केलष.  

 
पनहल्यष ड्षवषत ढेपषळलेली फलंदषजी आणण चौर्थयष ड्षव्यषत ननष्प्प्रभ ठरलेली गोलंदषजी यषमुळे मुंबईलष परषभव 

पत्करषवष लषगलष. 
 

 

 

ऑनलषइन ७/१२’ तयषर करण्यषत नषणशक आघषड्ीवर 

हस्तलललखत व संगणकीकृत सषतबषरष यषमर्ील सषम्य अथवष तफषवत तपषसणी करून त्यषत आवश्यक 

सुर्षरणष करण्यषचे कषम रषज्यस्तरषवर सुरु आहे.  
 

नषणशक जजल्यषत एकूण १२ लषख १९ हजषर ५५६ सषतबषर ेआहेत. त्यषपकैी ७ लषख २२ हजषर ४२९ 

(५९.२४%) सषतबषर ेएड्ीट मोड्यलूमध्ये तपषसून व आवश्यक त्यष दरुुस्त्यष करून अंततम करण्यषत आले 

आहे. 

 

ही रषज्यषतील सवषात मोठी आकडे्वषरी ठरल्यषने नषणशकने रषज्यषत प्रथम स्थषन पटकषवले आहे. हे सवा 

सषतबषर ेरषज्य शषसनषच्यष ७/१२ 'आपले सरकषर' यष पोटालवर उपलब्र् आहेत. 
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यष पोटालद्वषर ेखषतेदषर शेतकरी तथष सवासषमषन्य नषगररकषंनष ऑनलषइन पद्धतीने संगणकीकृत (तड्जजटल 

जसगे्नचर) असलेलष सषतबषरष आतष घरबसल्यष उपलब्र् होणषर आहे. यषकररतष नषगररकषंनष २३ रुपये शुल्क 

भरषवे लषगणषर आहे. 
 

आपले सरकषर  यष वेबसषईट वरून आणण ‘D i g i t a l  7/12’ यष महषऑनलषईनच्यष मोबषईल 

अॅनप्लकेशनवरून देखील घरबसल्यष नषगररकषंनष हे ७/१२ उपलब्र् करून घेतष येणषर आहे 
 

 

 

एफएम रतेड्योच्यष शेवटषची सुरूवषत, नॉवेची आघषड्ी 
गेल्यष कषही वर्षांमध्ये लोकनप्रय ठरलेल्यष एफएम प्रणषलीचे नदवसही भरत आले असून सध्यषच्यष रतेड्योची 

उलटी गणनष सुरू झषली आहे. यषत यरुोपमर्ील नॉवेने आघषड्ी घेतली आहे. हष देश एफएम रतेड्यो बदं 

करणषरष पनहलष देश ठरलष आहे.  
 

एफएमच्यष जषगी तड्जजटल ऑतड्यो ब्रॉड्कषस्स्टग टेक्क्नकचष (ड्ीएबी) उपयोग केलष जषईल, असे अतर्कषऱयषंनी 

सषंनगतले आहे. ११ जषनेवषरी रोजी स्थषननक वेळेनुसषर ११ वषजून ११ नमननटषंनी नॉवेच्यष उत्तर भषगषतील 

नॉड्ालँड् कषऊंटीत एफएम प्रणषली बदं करण्यषत आली.  
 

देशषच्यष संसदेने २०११ सषली प्रणषली बदलण्यषस संमती नदली होती. ती यंदष पूणा होईल. यष वर्ीच्यष १३ 

तड्सेंबरपयांत संपूणा देशषत एफएम रतेड्यो बदं होतील.एनआरके आणण अन्य खषसगी प्रसषरकषंनी एफएम बदं 

करून ड्ीएबीवरून प्रके्षपण सुरू केले आहे.  
 

रषष्टर ीय पषतळीवर असे पषऊल उचलणषरष नॉवे हष पनहलष देश बनलष आहे. 
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मषवळते उपरषष्टर षध्यक्ष जो बषयडे्न यषंनष अमेररकेचष सवोच्च नषगरी पुरस्कषर 

अमेररकेेचे मषवळते उपरषष्टर षध्यक्ष जो बषयडे्न यषंचष 'फ्रीड्म मेड्ल' देऊन सत्कषर करण्यषत आलष. अमेररकेचे 

रषष्टर षध्यक्ष बरषक ओबषमष यषंच्यष हस्ते बषयडे्न यषंनष अमेररकेचष हष सवोच्च नषगरी पुरस्कषर नदलष गेलष. हष 

पुरस्कषर स्वीकषरतषनष बषयडे्न यषंनष अश्रू अनषवर झषले. 
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